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  كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل 

  

 

  الملخص
 تدریبي باستخدام التدریس المصغر منهاجهدف البحث للكشف عن اثر استخدام 

لتربیة الریاضیة في جامعة الموصل مهارة ادارة الصف، وقد تكونت عینة البحث الكساب طالب ا

) ٨( وقد قسموا الى مجموعتین تجریبیة وضابطة وبواقع ، تم اختیارهم عشوائیاً ا   طالب١٦من 

طالب لكل مجموعة، وقد استخدم المنهج التجریبي سبیال لحل مشكلة البحث، وقد افترض 

اللة معنویة بین متوسط درجات الطالب في االختیار النهائي الباحثان وجود فروق ذات د

المجموعة التجریبیة وقد صمم الباحثان مصلحة لمجموعتي البحث في مهارة ادارة الصف ول

استمارة مالحظة لمهارة ادارة الصف لقیاس المهارة وقد تم معالجة البیانات احصائیا، وكانت ابرز 

صغر في اكساب الطالب المطبقین مهارة ادارة الصف مقارنة النتائج فاعلیة تقنیة التدریس الم

  .بالطریقة التقلیدیة

  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  
The Effect of Using Microteaching in Acquiring the 

skill of class management in Sport Education 

Proff. Asis. Dr. Aead. M. Sh   Proff. Dr. Dhya AlKhaiat  
Mosul university / college of physical education 

 

The study aims at using a training program using Microteaching to 

make the students in the college of sport education at Mosul University 

acquire the skill of class management, the study sample consist of (16) 

students were chosen randomly to be a tow groups experimental and 

control groups with (8) students for each group, they hypothed , there is a 

significant statistical differences in the mean of students marks in the 

final test for groups of study in the skill of Management the class for the 

favor of experimental group. 

The tool of study scientific observation text for acquiring the skill, 

date were treated statistically, the effectiveness of Microteaching the 

almost final results in making student/teacher aquire the skill of managing 

the class compared with the traditional method. 

  : المقدمة وأهمیة البحث١-١
اهتم التربویون والمسؤولون في قطاع التربیة والتعلیم في الدول المتقدمة والنامیة على حد 

ب ظروفها وامكاناتها سواء بقضیة اعداد المدرسین وتدریبهم، وقد حاولت الدول العربیة وكل حس
الى تطویر العملیة التربویة بما فیها اعداد المدرسین وتحسین برامجهم االكادیمیة والمهنیة، ولكن 

 التي اتبعت في تطویر مؤسسات اعداد المدرسین والمعلمین من والمنهاجكثیرًا من االنظمة 
ى مستوى الطموح للوصول  الترتقكلیات ومعاهد قد جاءت مسایرة للواقع والظروف إال انها لم 

  . متكامل یفي بحاجات المجتمع وتطورهمنهاجالى 
  )١٣٧، ص١٩٨٩البزاز، (
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ي حضرت جمیع عناصره فعدد ان التدریس المصغر عبارة عن موقف تعلیمي حقیق
 دقائق لتدریس جزء محدد من ١٠- ٥ طالبًا یخصص له زمن قدره ١٢-٤تراوح ما بین الطالب ی

تصویرًا بواسطة كامیرات الفیدیو، المكانیة تقدیم التغذیة الراجعة الدرس على ان یصحب ذلك 
التي تؤدي بدورها الى اعداد التخطیط والتنفیذ لتقدیم الدرس مرة اخرى من خالل مقارنة الطالب 

 والتي تعمل على تعدیل وتغییر سلوكه التدریسي بصورة مرضیة، كما ، النموذجيالداءهالمطبق 
  .)Joyce, 1988, 34(ة من اهم اسالیب التقویم في الدروس المصغرة المالحظة الموضوعیتعد

الى ان القیمة الرئیسة لهذا االسلوب تكمن في تعلم مهارات ) ١٩٧٥(ویشیر براون 
 عالیًا في ًا◌   ال یمكن التوقع من أي مدرس ان یحقق مستو اذالتدریس وتطبیقها بصورة منفصلة، 

ان المهارة ) Hage 1972(لعملیة التدریس، ویذكر هیج المهنة ما لم یتقن المهارات االساسیة 
ر المدرس ویمكن التي یتم التدرب علیها ال بد ان تكون مشتقة من تصور واضح ودقیق لدو 

  ).Brown, 1975, 22(  یسهل التعرف علیهاصیاغتها بأسلوب إجرائي

نة التربیة وفي میدان التربیة الریاضیة التي هي جزء مهم من التربیة العامة تعتمد مه
الریاضیة اساسا على المام مدرسیها بمجموعة متنوعة من المهارات التدریسیة الضروریة لقیامهم 

هم بصورة فعالة، ولیس تدریب الطالب المطبقین وتنمیة مهاراتهم اال سلسلة متالحقة من امبمه
من الوقت %) ٧٥(ضرورة ان یخصص ) Mills) 1977انشطة النمو المهني ویرى میلز 

 1974 (محدد للتدریب واعداد الطالب مهنیا لممارسة التدریب الفعلي للتدریس، اما كونانت ال

Conant( ًفي عملیة اعداد المدرس، اال ان  فیشیر الى ان التدریب المیداني ال یزال اسلوبا رئیسا 
دون یهتم بالنواحي الشكلیة في اعداد الطالب المدرسین ) ١٩٧٩اللقاني (هذا االسلوب كما یراه 

 Richmanریجمان ( و)Nagelناكل (االهتمام بالكیفیة وقد اتفق ذلك مع ما ذكره كل من 
 اشار الى وجود فروق في الدرجات التي یحصل علیها اذ) ١٩٧٩،محمد رضا (و). 1972

الطالب المدرس في المواد التأهیلیة وبین الدرجات التي یحصل علیها في التدریب المیداني، مما 
 المدرس مهنیا ویشیر أعدادصال الجوانب النظریة عن الجوانب التطبیقیة في عملیة یشیر الى انف

قفا  و  تدریبه المیداني علیه ان یواجه مأثناء الى ان الطالب المدرس في )Wrag 1975راج (
 اهداف وزمن الدرس ومحتواه وعدد الطالب فضًال عن اشتراكه في حیثتدریسیًا متكامًال من 

  .إلدارةوا اإلشراف أنشطة

 المصغر في میدان التربیة سوتتجلى اهمیة البحث الحالي من خالل تطبیق تقنیة التدری
 أدارة كلیة التربیة الریاضیة مهارة ص مادة طرائق التدریس لتعلیم طالبالریاضیة ضمن اختصا

 المهمة األساسیاتالصف وهذه المهارة تمثل وتشغل وقتًا كبیرًا من وقت الدرس وتعد من 
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 الثالثة كما تراعي النشاط التعلیمي والتطبیق بأجزائهوریة لمراحل التعلم وتنفیذ الدرس والضر 
  .وترفع من فاعلیته

  : مشكلة البحث٢- ١

 كلیات التربیة الریاضیة تحدیات من حیث مدى كفاءتها، مما جعل منهاجتواجه 
یدة اكثر فاعلیة استخدام اسالیب جدو المسؤولین عنها یفكرون في احداث تغییرات شاملة فیها 

واكثر تحقیقا لالهداف المتطورة، فاهمیة توفیر المدرس الجید یعد التزاما نحو الناشئین ونحو 
  .مستوى مهنة التدریس بل ونحو مستقبل االمة

ولعل القصور البادي في بعض جوانب عملیة التعلم وبعض المهارات التدریس لدى 
 كفایة اسالیب اعداد هؤالء  عدمبحاث یعد دلیال علىالمدرسین والذي اظهرته نتائج الكثیر من اال

المدرسین للتدریس مما یدعو الى البحث عن عوامل اخرى لهذا االعداد اكثر تطورا واالبتعاد عن 
االسالیب التقلیدیة المتبعة في اعداد وتدریب الطالب المدرسین وتطویر مهاراتهم التدریسیة، من 

 اعداد المدرسین، مما ینتج عنه ظهور اسالیب منهاجید في هنا كان التفكیر المستمر في التجد
 الباحثان انبرىواستراتیجیات جدیدة لهذا االعداد اكثر تطورًا وتحلیًال لألهداف في هذا المجال لذا 

 للتدریس المصغر وتطبیقه على الطالب ومحاولة ایجاد حل لهذه منهاجلمحاولة تطبیق هذا ال
  .المشكلة

  : هدف البحث٣- ١

 تدریبي باستخدام التدریس المصغر الكساب طالب منهاجشف عن اثر استخدام الك
  . الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة مهارة ادارة الصفالسنة الدراسیة

  : فرض البحث٤- ١

 ب في االختبار النهائي لمجموعتيوجود فروق ذات داللة بین متوسط درجات الطال
  .مهارة ادارة الصف التجریبیة في المجموعةمصلحة البحث ول

  

  

  : مجاالت البحث٥-١
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الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الدراسیة  طالب السنة : المجال البشري١- ٥- ١
  .الموصل

 قاعة االلعاب الریاضیة في كلیة التربیة الریاضیة بجامعة الموصل : المجال المكاني٢- ٥- ١
  .موصلومدرستا نینوى االبتدائیة ونینوى المختلطة في ال

  .٣٠/٤/٢٠٠١ ولغایة ١٩/٢/٢٠٠١ من ابتداءً :  المجال الزماني٣- ٥- ١

  
  : تحدید المصطلحات٦-١
  : التدریس المصغر١- ٦- ١
قنیة تستخدم في تدریب المعلمین على المهارات ت: بانه) Richards) 1989یعرفه ریتشاردز  - 

عة من الزمالء لفترة التدریسیة في ظروف مسیطر علیها حیث یقوم المتدرب بالتدریس لمجمو 
. قصیرة ویتم تسجیل التدریس على شریط فیدیو لغرض التغذیة الراجعة في جلسة المناقشة

                )Richards, 1989. 177(  
 یحصل المتدرب على اذطریقة في تدریب المعلمین : فیعرفه بانه) ١٩٩٤(اما الیونسكو  - 

ة من خالل اداءه امام عدد محدود من خبرات تعلیمیة مشابهة للمواقف التعلیمیة الصفی
    .الطالب وباستخدام التسجیالت المرئیة والمسموعة لالستفادة منها في تقویم اداء المتدرب

)UNESCO, 1994, 138(  
  : مهارة ادارة الصف٢- ٦- ١
االدارة الفعالة للصف : ( یعرفانها بأنها)Everstone & Harris 1992(ایفرستون وهاریس  - 

لمحاورة وتحمل المسؤولیة وخلق اجواء تشجیعیة داخل الصف لغرض تحقیق عن طریق ا
  )Everstone & Harris, 1992, 74 (         )هدف التعلم

مفهوم تربوي یتكون من مجموعة من العناصر أو : "فیعرفها بأنها) ١٩٩٨(أما حمدان  - 
  " التعلیمالمقومات التي یمكن تنسیقها معا والتحكم فیها لتوحید عملیتي التعلم و 

  ).٨١، ١٩٩٨حمدان، (               
االستراتیجیات الموضوعة للسیطرة والتأثیر على اداء الطالب : ویعرفها الباحثان اجرائیا بأنها - 

من خالل الجوانب التنظیمیة التي تم التخطیط لها، ووفق استمارة المالحظة الخاصة للمهارة 
 .ینالمطبق/ والتي في ضوئها یتم قیاس اداء الطالب 

  : النظري والدراسات السابقةاإلطار-٢
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  : النظرياإلطار ١- ٢

  : المبادئ األساسیة للتدریس المصغر١- ١- ٢

یقوم على مبدأ اختزال المهمة التعلیمیة وتحدیدها بمهارة :  اختزال المهمة التعلیمیة١- ١- ١- ٢
  .يتعلیمیة صغیرة لیتم التدرب علیها، وتقویمها، ویتم تعلیمها في جو طبیعي حقیق

نظرا لصغر المهمة فانه یمكن التخطیط للتنفیذ بدقة :  التحكم بالعملیة التعلیمیة٢- ١- ١- ٢
اكبر من الدروس العادیة، كما تساعد المراقبة والتسجیل الصوتي أو التلفازي على التقویم 

الذي یمكن من التحكم من جدید بالعملیة التعلیمیة ) الستخدام المالحظة المسجلة(الموضوعي 
  .تعلقة بالمهمة التي یقوم بتعلیمهاالم

 ما دام العمل الموكل للمدرس یقتصر على تنفیذ مهمة : اختصار مدة التنفیذ٣- ١- ١- ٢
مختزلة او تعلیم مهارة محددة فانه ال یحتاج لوقت طویل، ویتم عن طریق تنفیذ انشطة محددة 

نه من فرصة اكبر للنجاح وهذا یجعل المدرس یتقبل العمل ویقدم علیه ویستعد للقیام به، ویمك
  .فیه، واذا كانت مدة التنفیذ قصیرة واالنشطة محددة فیمكن مراجعتها وتحسینها والتدرب علیها

 طالب وقد یزید العدد عن ذلك ١٠-٤ یتراوح عدد الطلبة بین : تحدید عدد الطلبة٤- ١- ١- ٢
  :قلیال وله فوائد هي

  .النظامیمكن التخلص من المشتتات المتعلقة بالخروج عن -١

  .یسهل عملیة االشتراك الفعلي للطلبة في تنفیذ االنشطة، وفي االنشطة التقویمیة-٢

  .یسهل عملیة التحكم بالعملیة التعلیمیة-٣

  .یوفر الوقت-٤

  .یساعد المدرس على التعرف بسرعة على طالبه-٥

التدریبیة یجري تقویم الدرس المعطى بعد انتهاء المهمة :   توفیر التغذیة الراجعة٥- ١- ١- ٢
فتعطى التغذیة الراجعة للمدرس فور انتهائه من تعلیم المهارة، وغالبا یتم تسجیل الدرس بالفیدیو 

 المدرس نفسه والموقف التدریسي بكامله في اثناء مرحلة التقویم ویصحح في ذلك باعطاء ىفیر 
لتغذیة درس جدید یطلع فیه على النواحي االیجابیة ویحصل المتدرب على مصادر عدیدة ل

  )٣٥٥، ١٩٩٩الحیلة (             : الراجعة منها
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  .التعلیقات والمقترحات التي یقدمها المشرف-١

  .التعلیقات والمقترحات التي یقدمها زمالء المتدرب-٢

  .ردود فعل الطلبة الفوریة في اثناء الدرس-٣

  .التسجیل المرئي والصوتي للدرس-٤

الیة التي تعرقل القیام بالتدریس فضال عن ان التخلص من التردد والخوف والجوانب االنفع-٥
  .  ابعد اثرا في العملیة التعلیمیةأخرى یدفع الى نجاحات األولىالشعور بالنجاح في المراحل 

  )٣٥٧، ١٩٩٩الحیلة (   

  : شروط التدریس المصغر٢- ١- ٢

على  تتوقف النتائج التي یمكن ان تجنى من تجربة التدریس المصغر :األهدافتحدید    - أ
 معینین أشخاص المرجوة منها فقد یكون الهدف تكوین مهارات محددة مسبقا لدى األهداف

 التعلیمیة الالزمة لمهنة التدریس أو لنوع األساسیةأو استخدامه كوسیلة للبحث عن المهارات 
  .من التدریس أو التعمق في مظاهر اخرى للعملیة التعلیمیة

 الخاصة للتدریس المصغر ال بد األهداف االنتهاء من تحدید بعد: تنظیم بیئة تعلیمیة فعالة  - ب
 وال شك في ان هناك شروطا تتصل بالعناصر األهدافمن تنظیم الصف لیتم تحقیق تلك 

  :البشریة التي ستعمل فیها

  .تنظیم استخدام الوقت - 

  . للصف المستعملة في التدریس المصغراألخرىتحدید المتطلبات  - 

 المهارات التي تهدف الى أداء مدرس ودوره تحسین أساسالمشرف هو  ا:اعداد المشرف-ج
  .وصول المتدرب الى اتقانها

  .یعتمد اختیارهم على اهداف محددة موضوعة مسبقاً : اختیار طلبة التدریس المصغر-د

یتم التسجیل على شریط فیدیو حیث یدعم اهداف التدریس :  التدریس المصغرل تسجی- هـ
  :المصغر من خالل
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  .تطویر نماذج مختلف المهارات التعلیمیة وعرضها - 

  .التسجیل مصدر قوي للتغذیة الراجعة ویساعد المتدرب على فهم ادائه - 

  )١١، ١٩٨٢الخطیب (

  : الدراسات السابقة٢- ٢
  )١٩٨٣( دراسة صفوت ١- ٢- ٢
  "لیةاثر استخدام التدریس المصغر لالحماء والتمرینات على مستوى كفاءة طالب التربیة العم"

 والتمرینات على لإلحماءهدفت الدراسة الى التعرف على اثر استخدام التدریس المصغر 
طالبا من طالب السنة ) ٣٠(تكونت العینة من . كفاءة الطالب المعلمین في التدریب المیداني

ن الدراسیة الرابعة في كلیة التربیة الریاضیة بالمنیا، تم اختیارها عشوائیا وقسموا الى مجموعتی
 األسبوع  واحد في بواقع درسأسابیع) ٥(متساویتین تجریبیة وضابطة، واستغرقت الدراسة 

. فقط) التطبیق(للمجموعة التجریبیة دون الضابطة والتي اكتفت بالخروج الى التدریب المیداني 
صفوت، ( والتمرینات اإلحماءلمصغر لجزئي ابرز النتائج فعالیة استخدام التدریس امن وكان 
٥٦، ١٩٨٣(.  

  : (Staccy et al, 1987) وآخرون دراسة ستاسي ٢- ٢- ٢
  "اثر استخدام التدریس المصغر في عملیة اتخاذ القرار في التربیة الریاضیة"

هدفت الدراسة وركزت على التفاعل ما بین استراتیجیة اتخاذ القرار الصادر عن الطالب 
حدید العملیات الفكریة ساسي في تالممارس لدور مدرس التربیة الریاضیة وقیم التعلیم اال

طالب یمثلون كلیة التربیة الریاضیة، وقد تم استخدام نوع ) ٧(تكونت العینة من المناسبة، و 
تدریس الزمالء ضمن برنامج التدریس المصغر وقد تم تصویر الدرس بجهاز فیدیو، ثم مناقشة 

، وكان ابرز النتائج هو تركیز الدروس المسجلة مع المشرف لمهارة اتخاذ القرار للطالب المدرس
انتباه الطالب المطبق في مهارة اتخاذ القرار كانت افضل باستخدام التدریس المصغر وأوصت 
الدراسة بضرورة استخدام تقنیة التدریس المصغر في عملیة اعداد مدرس التربیة الریاضیة 

)Staccy et al, 1987. 350(.  

  

  

  : البحثإجراءات -٣
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 ٢٦٢

  : منهج البحث١- ٣

یعد المنهج التجریبي من ،اذ ستخدم المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة مشكلة البحث ا
  ).١٠٦، ١٩٨٧عودة وملكاوي (أفضل مناهج البحث لحل المشكالت بالطریقة العلمیة 

  : مجتمع البحث وعینته٢- ٣

تكون مجتمع البحث من طالب السنة الدراسیة الثالثة في كلیة التربیة الریاضیة للعام 
أ، ب، ج، ( موزعین على ست شعب هي ا  طالب) ١٤٠( والبالغ عددهم ٢٠٠١- ٢٠٠٠راسي الد

لتكونا المجموعتین التجریبیة والضابطة ) ب، هـ( على شعبتي  وقع االختیار عشوائیاً اذ) د، هـ، و
) ٨( موزعین بالتساوي على المجموعتین لتتكون كل مجموعة من ا  طالب) ١٦(على التوالي وبواقع 

 تخلفوا عن ند ان استبعد عدد من طالب كلتا المجموعتین سواء الراسبین او الذیطالب بع
  )١(رقم  في الجدول مبین واحدا وكما ا  عالتجربة اسبو 

  )١ ( رقمالجدول
  یبین عدد طالب عینة البحث

 العدد الكلي المجموعة
عدد الطالب الراسبین 

 والمؤجلین
عدد الطالب الذین 
 تخلفوا عن التجربة

ب عدد طال
 المجموعة

 ٨ ٧ ٤ ١٩ التجریبیة

 ٨ ٧ ٥ ٢٠ الضابطة

  
  : اجراءات التكافؤ بین مجموعتي البحث٣- ٣

ینبغي على الباحث تكوین مجموعات متكافئة في االقل فیما ) ١٩٨٤فإن دالین (یذكر 
وعلیه تم التكافؤ بین ) ٣٩٨، ١٩٨٤فإن دالین (یتعلق بالمتغیرات التي لها عالقة بالبحث 

  :لبحث لضبط بعض المتغیرات وهيمجموعتي ا

  : العمر الزمني مقاسًا باألشهر١-٣- ٣

      واستخدم االختبار التائي ١/١/٢٠٠١ بحساب أعمار الطالب لغایة انقام الباحث
)T-test ( رقم  في الجدول مبینللمقارنة بین مجموعتي البحث وكما)٢.(  

  

  )٢(رقم الجدول 
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 ٢٦٣

حث التجریبیة والضابطة لمتغیر العمر الزمني مقاسًا المعالم اإلحصائیة لمجموعتي البیبین 
  باألشهر

       المتغیرات

 المجموعة
 العدد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
 المتوسطین

قیمة ت 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

 ٣.٢٩٥ ٢٦٤.٨٨ ٨ التجریبیة

 ٢.٦٦٩ ٢٦٦.٣٧٥ ٨ الضابطة
 غیر معنوي ٠.٩٩٧ ١.٤٩٥

  )٢.١٢٠( تساوي ٠.٠٥ ≤ ونسبة خطأ١٤لجدولیة عند درجة حریة  قیمة ت ا- 

أقل من قیمة ) ٠.٩٩٧( المحسوبة والبالغة )ت(أن قیمة ) ٢(رقم یظهر من الجدول 
وبناء على ذلك ال ) ١.٤٩٥(بینما كان الفرق بین المتوسطین ) ٢.١٢٠( الجدولیة البالغة )ت(

  . وبذلك تكونا متكافئتین في العمر الزمنيتوجد فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي البحث

  : التحصیل الدراسي لعینة البحث في مادة طرائق التدریس للصف الثاني٢- ٣- ٣

قام الباحثان بمقارنة درجات الطالب النهائیة لمادة طرائق التدریس للصف الثاني لعینة 
  )٣(رقم  في الجدول مبینوكما ) م٢٠٠٠-١٩٩٩(البحث للعام الدراسي 

  )٣(رقم ل الجدو
یبین المعالم اإلحصائیة لمجموعتي البحث التجریبیة والضابطة لمتغیر التحصیل النهائي لمادة 

  طرائق التدریس للصف الثاني
       المتغیرات

 المجموعة
 العدد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
 المتوسطین

قیمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ٦.٩٨ ٥٨.٥ ٨ التجریبیة

 ٥.٢٩ ٦٢ ٨ الضابطة
 غیر معنوي ١.١٣٠ ٣.٥

  )٢.١٢٠( تساوي ٠.٠٥ ≤ ونسبة خطأ١٤ قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة - 

أقل من قیمة ) ١.١٣٠( المحسوبة والبالغة )ت(أن قیمة ) ٣(رقم یظهر من الجدول 
توجد فروق وبذلك ال ) ٣.٥(أما الفرق بین المتوسطین فبلغ ) ٢.١٢٠( الجدولیة والبالغة )ت(

ذات داللة معنویة بین المجموعتین في معدل التحصیل النهائي للصف الثاني لعینة البحث، 
  .وبذلك تكون المجموعتان متكافئتین في التحصیل النهائي لمادة طرائق التدریس
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 ٢٦٤

نصف  + الفصل االول( التحصیل الدراسي لمادة طرائق التدریس للصف الثالث ٣- ٣- ٣
  :لعینة البحث) السنة

لمادة طرائق التدریس لمجموع ) عینة البحث(قام الباحثان بمقارنة تحصیل الطالب 
  )٤( رقم  في الجدولمبین ن نصف السنة وكما درجة امتحا+درجتي الفصل الدراسي االول

  )٤(رقم الجدول 

المعالم اإلحصائیة لمجموعتي البحث التجریبیة والضابطة لمتغیر التحصیل لمادة طرائق 
  نصف السنة+ صل الدراسي االول التدریس للف

       المتغیرات

 المجموعة
 العدد

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الفرق بین 
 المتوسطین

قیمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ٣.٦٤ ١٧.٥٥ ٨ التجریبیة

 ٣.٢٣ ١٩.٦٦ ٨ الضابطة
 غیر معنوي ١.٢٦٣ ٢.١١

  )٢.١٢٠( تساوي ٠.٠٥≤  ونسبة خطأ١٤قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة  - 

هي أقل من قیمة ) ١.٢٦٣( المحسوبة والبالغة )ت(أن قیمة ) ٤(یظهر من الجدول 
وبذلك ال توجد فروق ) ٢.١١(أما الفرق بین المتوسطین فكان ) ٢.١٢٠( الجدولیة البالغة )ت(

ذات داللة معنویة في متغیر درجة التحصیل لمادة طرائق التدریس للصف الثالث للفصل 
  .امتحان نصف السنة، وبالتالي تكافؤ المجموعتین في هذا المتغیر+دراسي األولال

  : التدریس٤- ٣- ٣

 على المجموعتین طیلة مدة التجربة، وذلك لضبط إجراءات باإلشرافقام الباحثان 
  .البحث، ولتالفي خبرات المدرسین التدریسیة للدارسین

  
  
  
  
  : التدریبيالمنهاج ٥- ٣- ٣
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 ٢٦٥

. )١( التدریبي وعرضه على السادة الخبراءللمنهاجد المحتوى النظري قام الباحثان بإعدا
 التدریسكمقرر دراسي في مادة طرائق ) مجموعتي البحث(وبعد اقراره تم توزیعه على الطالب 

  . الثالثةللسنة الدراسیةالتربیة الریاضیة 
  :یبي التصمیم التجر ٤- ٣

تم استخدام التصمیم التجریبي الذي یطلق علیه تصمیم أسلوب المجموعات المتكافئة 
  ).٨٦، ١٩٨٢بدر (ذات االختبار البعدي والذي یعد من أفضل التصامیم التجریبیة 

أن من األمور التي ینبغي للباحث القیام بها قبل إجراء بحثه  )١٩٨٤فان دالین (ویذكر 
   المناسب الختبار النتائج المستنبطة من فرضیات البحث اختیار التصمیم التجریبي

ویتم هذا التصمیم بإدخال المتغیر المستقل على المجموعة التجریبیة ) ١٧، ١٩٨٤فان دالین (
وترك المجموعة الضابطة في ظروفها التطبیقیة وبذلك یكون الفرق ناتجا عن تأثیر المتغیر 

  :مكن تمثیله على النحو اآلتيالمستقل على المجموعة التجریبیة والذي ی
  اختبار بعدي) التدریس المصغر(المتغیر المستقل ______________ المجموعة التجریبیة 
  اختبار بعدي ___________________________________ المجموعة الضابطة 

  حساب الفرق بین نتائج االختبارین        
)Best 1981. 155(  

  : تحدید متغیرات البحث٥- ٣
  :المتغیرات على النحو اآلتيحددت 

  . التدریس المصغرمنهاجوهو ) المستقل(المتغیر التجریبي  - 
  .بعة وهي التعلم واالكتساب للمهارة ویقاس باالختباراالمتغیرات الت - 
وقد تؤثر على سالمة التجربة ولذلك ینبغي تحدید هذه ) الدخیلة(المتغیرات غیر التجریبیة  - 

  .لیها من خالل إجراءات السالمة الداخلیة والسالمة الخارجیةالمتغیرات والسیطرة ع

                                           
  :الخبراء هم) ١(
  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة    یبة زكي البكتق. د.م.أ
  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة    طالل نجم عبد اهللا. د.م.أ
  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة    ولید وعد اهللا علي. د.م.أ
  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة    حازم أحمد مطرود. د.م.أ
 جامعة الموصل  التربیة االساسیةكلیة     قصي حازم . د.م.أ
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 ٢٦٦

  : أداة البحث٦- ٣
  :استمارات المالحظة لمهارة ادارة الصف - 

بعد االطالع على العدید من المصادر والدراسات والبحوث، قام الباحثان بإعداد استمارة 
ستمارات المالحظة مالحظة تم عرضها على عدد من السادة الخبراء وهي تمثل صورة أولیة ال

لمهارة إدارة الصف بهدف الوصول الى الشكل النهائي الستمارة المالحظة، وبهدف تحدید وقیاس 
 حولت اذأبعاد المهارة لقیاس نتائج التجربة والقیام بعملیة التقییم للطالب بصورة موضوعیة، 

ضعیف، (لمستویات األهداف السلوكیة للمهارة الى استمارات مالحظة خماسیة التقدیر تمثل ا
للمستویات الخمس على ) ٥، ٤، ٣، ٢، ١(وحددت الدرجات ) مقبول، متوسط، جید، جید جداً 

ان استمارة المالحظة هي بمثابة الدلیل المالحظ لتسجیل تقدیراته ) ١٩٩١محمد (ویشیر . التوالي
، وقد تم )١١٣، ص١٩٩١محمد (        لالداء وفق مستویات التقدیر المحددة في االستمارات 

  :اجراء الصدق والثبات والموضوعیة لالستمارة كاآلتي
  : صدق االستمارة١- ٦- ٣

الیجاد صدق نظام المالحظة المتمثل باستمارة المالحظة الخاصة بالمهارة تطلب من 
الباحثان صیاغة العبارات االجرائیة للمهارة وعرضها امام مجموعة من الخبراء البداء ارائهم، وتم 

اكثر اذ یشیر ف% ٧٥فقرات وتعدیل االخرى في االستمارة وحدد نسبة اتفاق للخبراء  بعض الفحذ
  .المتغیر صادقافیعتبر فاكثر % ٧٥ انه اذا حصل المكون على نسبة اتفاق )١٩٨٣بلوم (
  : ثبات االستمارة٢- ٦- ٣

 في مجال طرائق )*(الستخراج ثبات االستمارة اتفق الباحثان مع عدد من المختصین
 كل مالحظ  تسجیالت علیهم مصورة للطالب المطبقین وسجل علىأربعة تم عرض اذالتدریس 

 وهي )%٧٥(مشاهداته وتقییمه وباستخدام معادلة كوبر وجد ان نسبة اتفاق المالحظین بلغت 
فیعني ذلك انخفاض %) ٧٠(نسبة اتفاق مقبولة اذ یشیر كوبر اذا كانت نسبة االتفاق اقل من 

  ).٨٣، ١٩٨٤المفتي (            . ثبات المالحظة
  : موضوعیة االستمارة٣- ٦- ٣

                                           
  : المختصین هم)*(
  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة    ولید وعد اهللا علي. د.م.أ
  جامعة الموصل  كلیة التربیة الریاضیة    البنالیث محمد داود . د.م.أ
 جامعة الموصل  التربیة االساسیةكلیة     قصي حازم . د.م.أ
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 ٢٦٧

 تقویمي للمعرفة التي تتصف بالتعیین، وقد اعتمد الباحثان في تحقیق الموضوعیة معیار
الموضوعیة من خالل ایجاد معامل االرتباط بین درجات المقومین الثالثة الذین قاموا بتقویم 

وهي درجة ) ١.٨٣( بلغ معامل االرتباط المتعدد بین المقومین الثالثة اذالطالب المطبقین 
  .موضوعیة عالیة

 رقم ا في الجدولستمارة تتمتع بالصدق والثبات والموضوعیة وبشكلها النهائي كم االوأصبحت
)٥.(  

  )٥(رقم الجدول 
  االهداف السلوكیة لمهارة ادارة الصف

 االهداف السلوكیة ت
 المطبق بما یأتي/بان یقوم الطال 
 ینظم مكان الدرس ١
 یهيء االدوات والكرات ومستلزمات الدرس ٢
 رس الریاضيیهتم بزي المد ٣
 االیعازات ٤
 حركة المدرس في أثناء الدرس ٥
 یستخدم التشكیالت واالوضاع االخرى ٦
 قیادة الطالب والسیطرة علیهم ٧
 اعطاء اشارة البدء والتوقف لالداء ٨
 استخدام الصافرة ٩

 المشاركة في االداء وتقدیم النموذج ١٠
 تصحیح األخطاء ١١
 التغذیة الراجعة  ١٢
 اعطاء الحركات المفاجئة ١٣
 مراعاة الفروق الفردیة ١٤
 تشجیع الطالب وتحفیزهم على األداء الجید ١٥
 تنظیم وقت الدرس ١٦
 االبداع واالبتكار ١٧

  
  : الوسائل االحصائیة٧- ٣
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 ٢٦٨

  :استخدم الباحثان الوسائل االحصائیة اآلتیة
  معامل االرتباط البسیط والمتعدد - 
  الوسط الحسابي - 
  االنحراف المعیاري - 
  )٢٧٢، ١٥٤، ١٠١، ١٩٩٦التكریتي (       لعینتین مستقلتین ) T-test(اختبار  - 
  )٦٢، ١٩٨٤المفتي (                    معادلة كوبر  - 
  )Kulic, 1989, 257(                معادلة حجم االثر لجالس - 

  ةالوسط الحسابي للمجموعة الضابط- الوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة
  االنحراف المعیاري للمجموعة الضابطة    

  :عرض النتائج ومناقشتها-٤
  :وللتحقق من الفرضیة وهي

 بین متوسط درجات الطالب في االختبار النهائي لمجموعتي معنویةتوجد فروق ذات داللة  - 
  .لتجریبیةصالح طالب المجموعة ال و )*(البحث في مهارة ادارة الصف

قام الباحثان باختبار معنویة الفروق بین متوسط درجات اداء مجموعتي البحث باستخدام 
  ).٦(وكما موضح في الجدول ) T-test(االختبار التائي 

  )٦(رقم الجدول 
 المعالم االحصائیة لدرجات تحصیل طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة لمهارة إدارة یبین

  الصف

  ت     المتغیرا
 المجموعة

وحدة 
 القیاس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

بین  الفرق
 المتوسطین

ت  قیمة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ٦.١ ٤٣ التجریبیة

 الضابطة
 درجة

٣.٧٧٤ ٣٣.٥ 
 *معنوي ٣.٧٤٤ ٩.٥

  )٢.١٢( تساوي ٠.٥≤ ونسبة خطأ ١٤ حیث ان قیمة ت الجدولیة عند درجة حریة يالفرق المعنو * 

أن متوسط درجات االداء لطالب المجموعة التجریبیة كان ) ٦(رقم  من الجدول بینیت
وللضابطة ) ٤٣(اكبر من متوسط درجات االداء لطالب المجموعة الضابطة حیث بلغ للتجریبیة 

وهي ) ٣.٧٤٤( المحسوبة فكانت )ت(، أما قیمة )٩.٥(وكان الفرق بین المتوسطین ) ٣٣.٥(
                                           

 فقرة) ١٤(عدد مكونات ادارة الصف )*(
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 ٢٦٩

 ولمصلحة معنویةوبالتالي توجد فروق ذات داللة ) ٢.١٢(لیة البالغة  الجدو )ت(أكبر من قیمة 
المجموعة التجریبیة مما یدل على تحقق الفرضیة، حیث ظهر جلیًا تفوق طالب المجموعة 

 الذین استخدموا في التدریب على مكونات مهارة ادارة الصف،  التدریس المصغرمنهاج لالتجریبیة
ة وتسجیلها على شریط الفیدیو ثم عرض التسجیل من خالل ادائهم الدروس المصغر 

المطبق / جلسات المناقشة وتقدیم التغذیة الراجعة بنوعیها واطالع الطالب يالمطبق ف/للطالب
على ادائه ومقارنته مع االداء النموذجي الذي عرض علیه اوال ثم تحدید اهم االخطاء ومعالجتها 

 الكمال دورة التدریس المصغر وتطبیقها على نوعین ة التدریس والتخطیط للمرة الثانیةدعند اعا
من الطالب الزمالء اوال في الكلیة ثم على الطالب الحقیقیین في المدرسة، مما عزز االداء 

المطبق وتجاوز تصحیح /الصحیح من خالل التحدید الدقیق لالخطاء التي وقع فیها الطالب
 تتفق مع ما اشار الیه اذالزمالء /بحاالت الخلل التي حدثت، وال سیما عند تدریس الطال

المطبق سوف تزداد من خالل تقییم الطالب الزمالء في / ان ثقة الطالبScott) ٢٠٠٠سكوت (
المطبق، حیث ظهر تحسن ملحوظ في اكتساب /جلسات المناقشة التي تتبع تقدیم االداء للطالب

  .لتطبیق ال سیما مهارة ادارة الصفالثقة بالنفس وانعكاس ذلك على االداء وتقدیم النموذج الجید ل

المطبق سوف تزداد وترتقي عند / إلى أن نتیجة الطالبGay) ١٩٩٦كاي (اذ یشیر 
تعلم المهارات المختلفة، ال سیما إذا كان التقییم یأتي من خالل الطالب الزمالء الذین یشاركون 

  .في نفس األداء للمهارة

  :یر ثالثة ابعاد هيالى ان لتقییم النظ) ١٩٩٦كاي، (كما یشیر 

  .نوع الرد أو نوعیة التغذیة الراجعة المقدمة من قبل الزمالء هل هي عامة ام محددة - 

  .المطبق بالتغذیة الراجعة من قبل الزمالء وكذلك المشاركة/االهمیة المدركة لتزوید الطالب - 

.  النموذج االفضلالمطبق وكذلك للطالب الزمالء في تقییم/تطور الثقة بالنفس لدى الطالب - 
)Gay, 1996, 82(  

خاصة في ب فیشیر أن تقییم الزمالء مفید و Millo Grano) ١٩٩٧میلو غرانو (اما 
المطبق ویراقبه ویشاركه االداء / یؤدي شخص واحد وهو الطالباذالمجموعات الصغیرة العدد 

  .)Millo Grano, 1997, 284(  اآلخرینزمالئه 

 فیشیران ویعتبران مهارة Everstone and Harris) ١٩٩٢ایفرستون وهاریس (اما 
ادارة الصف واحدة من المسائل الرئیسة في جمیع االنشطة التعلیمیة وعلى جمیع المستویات 
التعلیمیة، فضال عن انها واحدة من الصعوبات البالغة ومن الجوانب المعیقة في مجال التدریس، 
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 ٢٧٠

 لرضا والضغط النفسي واالحتراق لدى المدرسوهي كذلك من العوامل الرئیسة المهمة في عدم ا
)Everstone and Harris, 1992, p. 411(.  

 الصف ضمن میدان التربیة إدارةفیشیر إلى أن لمهارة  Rink )١٩٨٥رنك (اما 
الریاضیة جانبان رئیسیان هما االول یتضمن على سلوك المدرس والستراتیجیات الموضوعة 

لب، أما الثاني فیتضمن جمیع الجوانب التنظیمیة التي خطط لها للتأثیر والسیطرة على اداء الطا
 مهارة ویعد والمعدات والطالب األدوات مثل الوقت، الساحة، منهاجهالمدرس وادخلها ضمن 

 في تحدید النوعیة الكلیة أهمیة األكثر والتنظیم في دروس التربیة الریاضیة هو العامل اإلدارة
 اإلدارةنظیم الصحیح یخلقان جوا ایجابیا تعلیمیا مثمرًا للطالب، اما  الجیدة والتفاإلدارةللمدرس، 

الضعیفة فیكون أثرها سلبیًا على طریقة وماهیة ما یتعلمه الطلبة عند تدریس المهارات الریاضیة، 
  )Rink, 1985 ,83. (كما انها ستشجع على السلوك الضعیف للطالب

لمصغر قد اوجد نوعا من التنبؤ لدى  لما سبق ان برنامج التدریس اانویضیف الباحث
الطالب الذین طبق علیهم البرنامج، حیث اوجد نوعًا من الخبرة المسبقة نتیجة العادة التخطیط 
والتدریس للطالب، فضال عن خفض تعقیدات الدرس االعتیادیة، وفي هذا الصدد یشیر 

م الخبرة هم بحاجة أن المدرسین قبل الخدمة والذین تعوزه "Fernandez) ١٩٩٣فیرناندز (
للتنبؤ بما سیحدث خالل الدرس وكانوا یخططون غالبا دون ان یضعوا في اعتبارهم ما یكفي من 

 ذلك انه كان لدیهم مشاكل خاصة بوضع وتعزیز القواعد فضًال عنتنظیم الطلبة والمعدات، 
  .)Fernandez, 1993, 59" (الخاصة بعملهم

 الصف كانت إدارة مهارة إلكسابلمصغر الذي استخدم  فان فاعلیة التدریس اوأخیرا        
واضحة وجلیة من خالل حجم االثر الذي تركه استخدامها عند قیاسه بوساطة معادلة حجم االثر 

وهو ذو داللة معنویة مرتفعة، وقد اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة دراسة ) ٢.٥١٧(حیث بلغ 
سكوت، (              ودراسة ) ١٩٨٧ستاسي واخرون، (ودراسة ) ١٩٨٢فیكرز وسنكلیر، (

٢٠٠٠.(  
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 ٢٧١

  : االستنتاجات والتوصیات-٥
   االستنتاجات١- ٥

  :في ضوء نتائج البحث التي تم عرضها ومناقشتها تم التوصل الى ما یأتي

  .لمهارة ادارة الصف )المطبقین ( فاعلیة تقنیة التدریس المصغر في اكساب الطالب١- ١-٥

) المطبقین( التدریس له تاثیر ایجابي في اكساب الطالب االسلوب االعتیادي في ٢- ١-٥
  .لمهاردة ادارة الصف

التجریبیة التي استخدمت التدریس المصغر على طالب  تفوق طالب المجموعة ٣- ١-٥
المجموعة الضابطة التي التي استخدمت االسلوب االعتیادي عند مقارنة النتائج 

  .النهائیة

   التوصیات٢- ٥
  :ث یوصي الباحثان ما یأتيفي ضوء نتائج البح

 االعداد المهني للمدرسین بشقیه النظري والعملي لمنهاج وضع اهداف سلوكیة محددة ١- ٢-٥
  .وتوفیر المستلزمات وصوال لتحقیق االهداف الموضوعة

  . توفیر مختبرات التدریس المصغر في كلیات واقسام التربیة الریاضیة في القطر٢- ٢-٥
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  یة واألجنبیةالمصادر العرب
، ٣، تقویم برامج تدریب المعلمین اثناء الخدمة، مجلة التربوي، العدد)١٩٨٦(البزاز، حكمت  -١

  .جامعة بغداد

، التطبیقات االحصائیة في بحوث )١٩٩٦(التكریتي، ودیع یاسین وحسن محمد العبیدي  -٢
  .لالتربیة الریاضیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموص

، دار النهضة العربیة، ١، التعلیم وتكنولوجیا التعلیم، ط)١٩٨٢(جابر، عبد الحمید جابر  -٣
  .القاهرة

، التعلیم المدرسي، تحضیره وادارته وكیاسه التربوي، دار التربیة )١٩٩٨(حمدان، محمد زیاد  -٤
  .الحدیثة، عمان، األردن

، دار المسیرة ١ي، نظریة وممارسة، ط، التصمیم التعلیم)١٩٩٩(الحیلة، محمد محمود  -٥
  .للنشر والتوزیع والطباعة، عمان االردن

، التعلیم المصغر كتقنیة متطورة للتدریب، مطابع دار الشعب، )١٩٨٢(الخطیب، احمد  -٦
  .االردن

، اثر استخدام التدریس المصغر لالحماء والتمرینات على )١٩٨٣(صفوت، محمد یوسف  -٧
المؤتمر العلمي الرابع لدراسات بحوث التربیة الریاضیة، - ة العملیةیلتربمستوى كفاءة طالب ا
  .جامعة حلوان، القاهرة

، اساسیات البحث العلمي في التربیة )١٩٨٧(عودة، احمد سلیمان وفتحي حسن ملكاوي  -٨
  .والعلوم االنسانیة، مكتبة المنار، االردن

بعة نهضة مصر، مؤسسة الخلیج ، سلوك التدریس، مط)١٩٨٤(المفتي، محمد أمین  -٩
  .العربي، القاهرة
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  )١(ملحق 
  الشكل النهائي الستمارة المالحظة لمهارة ادارة الصف

  
  :اسم المقیم          :المطبق/اسم الطالب

  
  :توقیعه            : التاریخ

  
 المطبق/مكونات المهارة التي یقوم بها الطالب ت التقدیر

 جید جدا جید متوسط مقبول ضعیف

      .تنظیم مكان الدرس ١

      تهیئة االدوات والكرات ومستلزمات الدرس ٢

      االهتمام بالزي الریاضي ٣

      االیعازات ٤

      حركة المدرس في اثناء الدرس ٥

      استخدام التشكیالت ٦

      اعطاء اشارة بدء العمل والتوقف لالداء ٧

      استخدام الصافرة ٨

      المشاركة في االداء وتقدیم النموذج ٩

      تصحیح االخطاء ١٠

      اعطاء الحركات المفاجئة ١١

      تشجیع األداء الجید للطالب ١٢

      تنظیم وقت الدرس ١٣

      االبداع واالبتكار ١٤
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